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چکید ه
ازآنجایی کـه احـداث مجتمـع گردشـگری سـالمت بـرای سـرویس دادن به 
بیمـاران و همراهان جهت درمان، اسـتراحت و تفریح مناسـب اسـت، لذا در 
مسـئله گردشـگری بسـیار حائز اهمیت بوده و می تواند در باال بردن جایگاه 
ایـران در میـان کشـورهای منطقه مؤثر باشـد و همچنین در صـورت اجرای 
ایـن قبیـل طرح هـا در کشـور درآمـد ارزی قابل توجهی عاید کشـور خواهد 
شـد؛ و از طرفی شـهر قم، شـهری در حاشـیه کویر و میزبان زائران بی شمار، 
پتانسـیل بسـیاری در ایـن زمینـه دارد که نیاز شـدید برای بهره بـری از آن 
احسـاس می شـود. حـال سـؤال اینجاسـت که چـه معیارها و شـاخصه هایی 
بـرای مکان یابـی مجتمع هـای گردشـگری سـالمت تأثیرگذارنـد؟ و چگونـه 
می تـوان بـه سـایت بهینـه بـرای احـداث مجتمـع گردشـگری سـالمت در 
شـهر قـم دسـت یافت؟ این مقالـه باهدف، مکان یابی مناسـب جهـت احداث 
مجتمع گردشـگری سـالمت در سـطح کالن شـهر قم اسـت. روش پژوهش، 
ازنظـر نـوع کاربـردی و بـه لحـاظ ماهیـت توصیفـی- تحلیلـی و قیاسـی- 
تطبیقـی اسـت کـه از مـدل راهبـردی SOWT و فرآینـد تحلیـل سلسـله 
مراتبـی AHP بـرای رسـیدن بـه سـایت بهینـه، بهره گرفته شـده اسـت و 
مناسـب ترین سـایت از بین سـه سـایت پیشنهادشـده، انتخاب می گـردد تا 
بدین وسـیله ایده های طراحی، کشـف و اسـتخراج گردد و منابع اطالعاتی و 
روش هـای انتخـاب منابـع، از روش کتابخانه ای، بازدید میدانی و جسـتجوی 
اینترنتی اسـتفاده شـده و برای انجام جسـتجو، بانک های اطالعاتی فارسـی 
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Comparative-Deductive analysis of  location 
of  construction of  health tourism complex 
based on SOWT strategic model and AHP 
analytic hierarchy process
(A case study Qom city)
 
Abstract
Since the construction of  the Health Tourism Complex is convenient 
for providing patients and companions for treatment, rest and recre-
ation, it is very important in the tourism issue and it can be effective in 
raising the status of  Iran among the countries of  the region, and also 
if  such plans are implemented. In the country, there will be significant 
foreign exchange earnings; on the other hand, the city of  Qom, a city on 
the margin of  the desert, and the host of  countless pilgrims, has a lot of 
potential in this area, which is felt to be highly sought after. The question 
now is what are the criteria and criteria for locating health tourism com-
plexes? How to get the optimal site for construction of  health tourism 
complex in Qom? This article is aimed at establishing a health tourism 
complex in Qom metropolitan area. The research methodology is ap-
plied in terms of  the descriptive-analytical and deductive-comparative 
nature which uses the SOWT strategy and the AHP hierarchy process 
to reach the optimal site, and the most suitable site is selected from the 
three suggested sites. In this way, designing, discovering and extracting 
ideas has been used and information resources and resource selection 
methods have been used through library, field visits, and Internet search, 
and Persian databases have been used to perform the search.
Keywords: Location of  tourism complexes, Health tourism, Architec-
ture and health, Tourism in Qom, SOWT strategic model, AHP Ana-
lytic Hierarchy Process.
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 مقد مه
به طورکلـی سـالمت بـا مجموعـه ای از علـم پزشـکی 
جاذبه هایـش  و  طبیعـت  و  آن  مکمـل  امکانـات  و 
محقـق می شـود. بـر اسـاس تعاریـف سـازمان جهانـی 
گردشـگری، یکـی از راه هایـی کـه منجـر بـه این هدف 
می گـردد، مسـافرت افـراد به منظـور سـالمتی اسـت. 
گردشـگری سـالمت به منظـور حفـظ، بهبـود و بازیابی 
سـالمت جسـمی و ذهنی فـرد از حداقل 24 سـاعت تا 
کمتـر از یک سـال صـورت می پذیرد. گسـترش صنعت 
گردشـگري عـالوه بر نقـش و تأثیـر آن در ابـراز هویت 
ملـي، موجـب ارتقـاي ابعـاد وسـیع اقتصـادي ازجملـه 
ایجـاد فرصت هـاي شـغلي، درآمدزایـي، کاهـش فقـر و 
گسـترش عدالـت اجتماعي و رفـاه در جامعه مي شـود. 
عواملـی همچون تغییر در ارزش هـای مصرف کنندگان، 
تغییرات سـازندگی، مسـن تر شـدن جمعیت، اقتضائات 
سیسـتم خدمـات بهداشـتی را می تـوان عوامـل اصلـی 
ایـن  مجموعـه  دانسـت.  سـالمت  گردشـگری  ظهـور 
عوامـل موجـب گردیده انـد تـا گردشـگری سـالمت در 
حـال حاضـر در زمره رو به رشـدترین انواع گردشـگری 

شود. محسـوب 
فعـال  صنعـت  یـک  به عنـوان  سـالمت  گردشـگري 
سـنگاپور،  تایلنـد،  همچـون  مختلـف  کشـورهاي  در 
اردن،  برزیـل،  کوبـا،  مالـزي،  آرژانتیـن،  مجارسـتان، 
ترکیـه، هند و ... اسـت که به توسـعه ی پایـدار و پویایی 
اقتصـاد کشـورها کمـک می نمایـد. در برنامـه ی چهارم 
و پنجـم توسـعه ی ایـران نیـز درزمینـه ی بهداشـت و 
درمـان، حضـور فعـال در بازارهـاي جهانـی بـه دلیـل 
به عنـوان  جهانی سـازی  مقولـه ی  فزاینـده ی  رشـد 
رویکـرد اصلـی باهـدف اشـتغال زایی، رشـد کیفـی در 
بخش سـالمت کشـور و نزدیک شـدن به استانداردهاي 
جهانـی، کسـب درآمـد و ارزآوري بـه کشـور و حمایت 
از رشـد اقتصـادي در کشـور و تبدیل شـدن بـه قطـب 
گردشـگري سـالمت در منطقـه در نظـر گرفته شـده 

اسـت )فردوسـی و همـکاران، 1390(.
جـذب  جهـت  متعـددی  ظرفیت هـای  دارای  ایـران 
گردشـگری سـالمت اسـت کـه ازجملـه آن هـا می توان 

بـه چشـمه های آب معدنـی در اکثر اسـتان های کشـور، 
مناطـق کویری در قـم، بخش های درمانـی ناباروری در 
یـزد، دندانپزشـکی، مراکـز دیالیـز و انـواع جراحی های 
قلب، پالسـتیک و چشـم در مشـهد و تهران اشاره نمود 
)اخـوان بهبهانـی، 1388، ص 14(. با توجه به قابلیت ها 
و پتانسـیل های موجـود، در جهت توسـعه گردشـگري 
در ایـران بایـد توجه جدي و بنیادی تری به گردشـگري 
سـالمت داشته باشیم و از طریق سـرمایه گذاری بیشتر 
و مؤثرتـر و دنبـال نمودن برنامه هـای بلندمدت و جامع 
در ایـن زمینـه راه توسـعه جهانگـردي و گردشـگري را 
هموارسـاخته و بتوانیـم بـه سـهمی قابل توجـه در ایـن 
فـر، 1392،  آریـان  و  )عربشـاهی  زمینـه دسـت یابیم 
صـص 149-148(؛ بنابراین ضرورت دارد، با شناسـایی 
پتانسـیل های درمانـی موجـود و همچنیـن شـناخت 
اصـول، معیارهـا و خدمات موردنیـاز، جهت احداث یک 
مجتمـع گردشـگري سـالمت اقدام گردد. بدیهی اسـت 
ایجـاد چنیـن مجتمـع در جـذب گردشـگر و همچنین 
توسـعه گردشـگري سـالمت در منطقه در وهلـه اول و 
نهایتـاً توسـعه گردشـگري در کشـور بسـیار تأثیرگـذار 

باشد.
در میان اسـتان های کشـور، اسـتان قم به خصوص شهر 
مقـدس قـم دومیـن شـهر گردشـگری مذهبی کشـور، 
سـاالنه پذیرائـی 20-18 میلیـون گردشـگر مذهبـی 
داخلـی و خارجـی اسـت و چنیـن آمـار گردشـگری در 
شـهر متأثـر از وجـود بـارگاه مطهـر حضـرت معصومـه 
)س( و مسـجد مقـدس جمکران و سـایر امامـزادگان و 
اماکـن تاریخی اسـت )ایلخانی و همـکاران، 1395، ص 
322(. ایـن اسـتان با پیشـرفت در زمینه زیرسـاخت ها 
و بسـترهای مناسـب شـهری بـه یکـی از قطب هـای 
بخـش  کـه  اسـت  تبدیل شـده  سـالمت  گردشـگری 
سـالمت  گردشـگر  گردشـگران،  ایـن  از  قابل توجهـی 
گردشـگری  بخـش  ارتقـای  در  قـم  اسـتان  هسـتند. 
سـالمت تنهـا این هـدف را دنبـال می کند کـه در کنار 
جـذب گردشـگر توجهات را بـه موقعیت و جایـگاه این 
اسـتان مذهبـی از حیـث علمـی، اجتماعـی و سیاسـی 
معطـوف کند. ازآنجاکـه میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
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و گردشـگری اسـتان، دانشـگاه علـوم پزشـکی، جهـاد 
دانشـگاهی و... همـه در توسـعه گردشـگری و ارزآوری 
دخیـل هسـتند؛ لـذا توجـه بـه ظرفیـت گردشـگری 
سـالمت در پژوهش هـای حـوزه گردشـگری یـک اصل 
مهـم محسـوب می شـود. اهمیت ایـن بخـش حاکی از 
آن اسـت که هر گردشـگر سالمت سـه برابر گردشگران 

عـادی بـرای اسـتان ارزآوری دارد.
هـدف از احـداث مجتمع گردشـگری سـالمت، طراحی 
درمانـی،  مراکـز  قبیـل  از  گسـترده  مجموعـه  یـک 
توان بخشـی، درمان هـای تکمیلـی و بـاز توانی جسـمی 
بـه همراه مراکـز اقامتی جهت اقامت کوتـاه و بلندمدت 
بیمـار و همراهان در کنار سـالن های ورزشـی، تفریحی 
و توریسـتی اسـت که قابلیت اسـتفاده هم برای افرادی 
از داخل کشـور به خصوص سـران مملکتـی و حکومتی 

و هـم از کشـورهای همسـایه یا خارجی باشـند.
درگیری هـای  نخسـتین  از  یکـی  دیگـر،  طرفـی  از 
فکـری در مـورد طراحـی فضاهـا، مکان یابـی سـایت 
بـر اسـاس هـدف موردنظـر اسـت. مکان یابی کـه خود 
پاسـخی اسـت بـه نیـاز طراحـی می توانـد از طریـق 
روش هـای گوناگونـی انجـام گیـرد. در ایـن پژوهـش 
سـعی می شـود تـا بـا اسـتفاده از تکنیک هـای تحلیلی 
گوناگـون، تصمیماتـی آگاهانه و مسـئوالنه اتخاذ شـود 
کـه می تـوان آن را راه حـل بهینـه نامیـد. اسـتفاده از 
واژه بهینـه نشـانه آن اسـت کـه موفقیـت مکان یابـی 
را می تـوان بـا معیارهـای مدونـی سـنجید )انصـاری و 
همـکاران، 1391، ص 8(. مکان یابـی جـزء اصـول پایه 
ایـی اسـت که قبـل از طراحـی باید بـه آن توجه خاص 
و ویـژه ای شـود تـا طـرح موردنظـر از پایـه به صـورت 
اصولـی به سـمت یک طراحی مطلوب پیشـرفت نماید؛ 
در رابطـه بـا کارکردهـای متفـاوت شـهری، مکان یابـی 
مناسـب بـا آن کارکـرد را بـا توجـه بـه معیارهـا و زیـر 
معیارهـا و شـرایط خاص آن موردبررسـی قرار می گیرد 

)مهندسـی و همـکاران، 1392(.
در اکثـر کالن شـهرها، عـدم تخصیـص متناسـب فضا و 
جایابـی بهینه عناصـر خدماتی و کالبدی شـهر، به ویژه 
مراکـز درمانـی و گردشـگری و تعـداد عوامـل مؤثـر در 

مکان یابـی ایـن مراکـز، افزایـش روزافـزون مشـکالت 
شـهری و شـهروندان را بـه دنبال داشـته اسـت و دارد. 
یکـی از عوامـل مؤثر بر محیـط فیزیکی مراکـز درمانی 
و گردشـگری، موقعیت قرارگیری آن ها در سـطح شـهر 
اسـت )ابراهیـم زاده، 1389(. مکان یابـی صحیح و بهینه 
افزایـش سـرعت، کارایـی،  باعـث  تسـهیالت درمانـی 
سـهولت دسترسـی، نزدیکی تسـهیل بـه مراکـز تقاضا 
و کاهـش هزینه هـای مرتبـط بـا تسـهیالت درمانـی 

.)48-319  ,2012  ,Mestre( می گـردد 
فضایـی- موقعیـت  در  شـهری  عنصـر  هـر  اسـتقرار 

کالبـدی خاصـی از سـطح شـهر، تابـع اصـول و قواعـد 
و سـازوکارهای )مکانیسـم های( خاصـی اسـت کـه در 
صـورت رعایت شـدن به موقعیـت و کارایـی عملکردی 
آن عنصـر در همـان مکان مشـخص خواهـد انجامید و 
در غیـر ایـن صـورت، چه بسـا مشـکالتی بروز کنـد. در 
طراحـی مکان مجتمع گردشـگری سـالمت، قرارگیری 
آن در سـطح شـهر از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت؛ 
چراکـه عـدم مکان یابـی درسـت آن باعـث ناکارآمـد 
شـدن مجتمـع چه در شـرایط عـادی و چه در شـرایط 
غیـره  و  جنـگ  آتش سـوزی،  زلزلـه،  ماننـد  بحرانـی 
خواهـد شـد. اسـتقرار مجتمع گردشـگری سـالمت در 
قـم از مهم تریـن کارکردهایی اسـت که به سـبب وجود 
شـرایط خـاص خـود، ما را ملـزم به انجام یـک پژوهش 

ویـژه ای بـرای انتخـاب بهتریـن مـکان می نماید.
پیشینه پژوهش

بحـث تصمیم گیـری در خصـوص مکان یابی تسـهیالت 
مسـائل  و  اسـت  بـوده  مطـرح  دور  گذشـته های  از 
مکان یابـی به طـور وسـیعی در مسـائل دنیـای واقعـی 
از قبیـل مکان یابـی انبارهـا، کارخانه هـا، بیمارسـتان ها 
ایسـتگاه های  گردشـگری،  مراکـز  درمانـی،  مراکـز  و 
و  آتش نشـانی  ایسـتگاه های  پلیـس،  مرکـز  اورژانـس، 
سوخت رسـانی، مراکـز دفـع زبالـه و سـایر تسـهیالت 
خصوصـی و دولتـی بـه کار گرفته شـده اند. متناسـب با 
شـرایط، مدل هـای مکان یابـی بسـیار متنوعـی در ایـن 
راسـتا توسـط پژوهشـگران ارائه شـده اسـت. تحقیقات 
گسـتردگی  از  مکان یابـی  زمینـه  در  انجام گرفتـه 
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کاربردهـای عملـی  و  بـوده  برخـوردار  زیـادی  بسـیار 
بسـیار وسـیعی در زمینه هـای مختلـف داشـته اسـت 

.)70-1053  ,2016  ,Khodaparasti(
در زمینه گردشـگری و سـالمت، مطالعـات و تحقیقات 
زیـادی به صـورت کتـاب، مقالـه، پایان نامـه و طرح های 
مکان یابـی  دربـاره  امـا  اسـت؛  انجام شـده  پژوهشـی 
مجتمع های گردشـگری و به ویژه گردشـگری سـالمت، 
تحقیقـات اندکـی در داخـل و خارج کشـور انجام شـده 

است.
بـرای نخسـتین بـار، ایـده مکان یابـی مراکـز درمانی را 
شـخصی بـه نـام مایـو  در کالـج بـرک لنـدن بـه انجام 
رسـاند، کار اصلـی وی توسـعه مدلی بـر پایه پیش بینی 
میـزان مراجعـه بیمـاران بـه بیمارسـتان بـا توجـه بـه 
تغییـرات در عرضـه و تقاضای خدمات بیمارسـتانی بود 
)عزیـزی، 1383(. پـس از آغـاز فعالیت بیمارسـتان ها و 
تسـهیالت درمانـی در سـال 1946، حجـم وسـیعی از 
مقـاالت و مطالعات بر مسـئله تصمیم گیری مکان یابی- 
تخصیـص  و مدیریـت ظرفیـت در حـوزه تسـهیالت 
-63 ,2004 ,Stummer( سـالمت متمرکزشده اسـت

71(. بـارای و کلیکویـت  )2013( در مطالعـات خود به 
ارائـه یـک مـدل مکان یابـی- تخصیص سلسـله مراتبی 
بـا ترکیب مسـائل مکان یابی حداکثر پوشـش و مرکز با 
اهـداف کمینه سـازی هزینه هـای مکان یابی تسـهیالت 
در گره هـای تقاضـا و حداکثـر سـازی میـزان تقاضـای 
پوشـش داده شـده در یک فاصلـه معیـن، پرداخته انـد 
)Baray, 2013, 127-32(. دلبـری و داودی )1391( 
در مقالـه »کاربـرد تکنیـک فرآینـد تحلیـل سلسـله 
مراتبـی )AHP( در رتبه بنـدی شـاخص های ارزیابـی 
جاذبه هـای توریسـتی« پس از شناسـایی شـاخص های 
ارزیابی جاذبه های توریسـتی و معیارهـا و زیرمعیارهای 
سـنجش آن هـا، بـا اسـتفاده از فرآینـد تحلیل سلسـله 
مراتبی AHP در قالب چهار مرحله 1. سـاخت سلسـله 
مراتبی، 2. مقایسـه های زوجی، 3. محاسـبه وزن نسبی 
و 4. وزن نهایـی گزینه هـا، ایـن شـاخص ها بـا توجه به 
معیارهـا و زیرمعیارهـای تعیین شـده در مرحلـه قبـل 
ارزیابـی و رتبه بندی شـدند )دلبـری و داودی، 1391(. 

خـدادادی و همـکاران )1393( در پژوهش خود باهدف 
بـر اسـاس  الگـوی گردشـگری در شـهر قـم،  بهبـود 
دسـت یافته،   SOWT جـدول  و  پژوهـش  یافته هـای 
بـه ارائـه راهبرد بـرای بهبـود الگوی گردشـگری همت 
گماشـته و بـه جهـت مکان یابـی صحیـح اقامتگاه هـای 
گردشـگری - تفریحـی از بیـن سـه گزینه پیشـنهادی، 
پـس از تدویـن معیارهـا و امتیازدهی به آن هـا، از روش 
AHP مـکان مناسـب را پیشـنهاد کردنـد )خـدادادی 
و همـکاران، 1393(. مظفـری و همـکاران )1395( در 
در  سـالمت  گردشـگری  سـایت  مکان یابـی  پژوهـش 
 SOWT کالن شـهر تبریـز با اسـتفاده از روش دلفـی و
اقـدام نمـوده تـا شـروعی باشـد بـرای ایجـاد شـهرک 
سـالمت و مدیریـت و فرماندهـی تمامی کارهـای مورد 
لزوم گردشـگری سـالمت که در آن سـازمان دهی شود 
)مظفـری؛ پورمحمـدی و عـزت پنـاه، 1395(. بدیعی و 
نصـر )1395( در مطالعـه مکان یابـی هتـل بیمارسـتان 
در شـیراز بـا روش AHP این روش را بـرای مکان یابی 
اظهـار  و  دانسـته اند  مفیـد  بسـیار  بیمارسـتان  هتـل 
نمودنـد کـه این مـدل را می توان در موارد امدادرسـانی 
دیگـر ازجملـه خدمـات بیمارسـتانی و اورژانـس نیز به 

کار بـرد )بدیعـی و نصـر، 1395(.
مدل مفهومی پژوهش

پرسش ها و فرضیه های پژوهش
بـا انجـام ایـن پژوهـش انتظـار مـی رود بتـوان بـرای 

کـرد: پیـدا  مناسـب  جواب هـای  زیـر  سـؤاالت 
مکان یابـی  بـرای  مؤثـر  شـاخصه های  و  معیارهـا   •

چیسـت؟ سـالمت  گردشـگری  مجتمع هـای 
احـداث  بـرای  بهینـه  بـه سـایت  • چگونـه می تـوان 

دسـت یافت؟ سـالمت  گردشـگری  مجتمـع 
• مناسـب ترین مـکان برای احداث مجتمع گردشـگری 

سالمت در شـهر قم کجاست؟
در این پژوهش فرضیه های زیر نیز قابل اثبات است:

مکان یابـی  فرآینـد  در  مؤثـر  معیارهـای  تمامـی 
مجتمع هـای گردشـگری سـالمت از اهمیـت بسـزایی 

برخوردارنـد.
مجتمـع  احـداث  جهـت  باالیـی  تـوان  از  قـم  شـهر 
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اسـت. برخـوردار  سـالمت  گردشـگری 
ضمـن  اسـت  شـده  کوشـش  حاضـر،  مقالـه  در  لـذا 
مکان یابـی  در  تأثیرگـذار  معیارهـای  شناسـایی 
مجتمع های گردشـگری سـالمت، با معرفی سـه سایت 
در قسـمت های مختلـف کالن شـهر قم، بـا به کارگیری 
روش SOWT و AHP، بهتریـن مـکان جهت طراحی 
و احـداث مجتمـع گردشـگری سـالمت در شـهر قـم 

انتخـاب گـردد.
روش شناسی پژوهش

نـوع تحقیـق، »کاربـردی« و روش  ایـن پژوهـش  در 
تحقیـق »توصیفـی- تحلیلـی« و »قیاسـی- تطبیقی« 
 SOWT اسـت. در ایـن پژوهـش از مـدل راهبـردی
استفاده شـده کـه در آن نقـاط قـوت، ضعـف، فرصـت 
و  اسـتاندارد  شـاخص های  اسـاس  بـر  تهدیدهـا  و 
طرح هـای جامع و تفصیلی شـهر و همچنیـن مطالعات 
و مشـاهدات میدانـی نگارنـدگان، مـورد تجزیه وتحلیل 
بـه  بخشـیدن  کیفیـت  به منظـور  اسـت.  قرارگرفتـه 

پژوهـش، عـالوه بـر مطالعـات میدانـی و جمـع آوری 
و  اسـناد  از  اینترنتـی،  سـایت های  از  مطالـب  برخـی 
ادارات  در  موجـود  عکس هـا(  و  )نقشـه ها  مـدارک 
میـراث فرهنگی و گردشـگری، شـهرداری، اسـتانداری، 
راه و شهرسـازی و دیگـر منابع کتابخانـه ای و همچنین 
از نتایـج حاصـل از متخصصانـی کـه در ایـن زمینـه 
به صـورت  اسـت.  استفاده شـده  کرده انـد،  پژوهـش 
بـه  پژوهـش  ایـن  در  مورداسـتفاده  اطالعـات  کلـی 
دو دسـته توصیفـی ماننـد تعاریـف و مفاهیـم و نیـز 
اطالعـات مکانـی تقسـیم بندی شـده اسـت. ابتـدا بـا 
اسـتفاده از طرح هـای جامـع و تفصیلـی و معیارهـا و 
ضوابـط مربوطـه و همچنیـن مطالعـات میدانـی، سـه 
سـایت در مناطـق مختلـف شـهر برای احـداث مجتمع 
گردشگری سـالمت پیشنهاد شـد. همچنین معیارهای 
مؤثـر در مکان یابـی مجتمع هـای گردشـگری سـالمت 
)سـازگاری، مطلوبیـت، ظرفیـت( شناسـایی شـد. در 
ادامـه، بـرای یافتـن بهتریـن سـایت از بین سـایت های 

 

7 
 

 شود یدهسازمانن آسالمت که در  یمورد لزوم گردشگر یکارها یتمام یو فرمانده ترییمد سالمت و
در  مارستانیهتل ب یابیمکانمطالعه ( در 139۵بدیعی و نصر ). (139۵و عزت پناه،  یپورمحمد ؛ی)مظفر

و اظهار نمودند  انددانسته دیمف اریبس مارستانیهتل ب یابیمکان یبرااین روش را  AHP با روش رازیش
 به کار برد زیو اورژانس ن یمارستانیخدمات ب ازجمله گرید یامدادرسان در موارد توانمی که این مدل را

 .(139۵، بدیعی و نصر)
 مدل مفهومی پژوهش

پژوهش یهاهیفرضو  هاپرسش
 مناسب پیدا کرد: یهاباجوزیر  سؤاالت رایبتوان ب رودیمبا انجام این پژوهش انتظار 

  ؟چیستگردشگری سالمت  هایمجتمع یابیمکانای بر مؤثری هاشاخصهمعیارها و
 افت؟یسالمت دست یاحداث مجتمع گردشگر یبرا نهیبه تیبه سا توانیونه مچگ
 مکان برای احداث مجتمع گردشگری سالمت در شهر قم کجاست؟ نیترمناسب

 است: اثباتقابلزیر نیز  یهاهیفرضدر این پژوهش 
 برخوردارند.سالمت از اهمیت بسزایی  یگردشگر هایمجتمع یابیمکانیند آدر فر مؤثر یارهایمع یتمام

 .استبرخوردار سالمت  یگردشگرحداث مجتمع جهت ا یاز توان باالیشهر قم 
 هایمجتمع یابیمکانضمن شناسایی معیارهای تأثیرگذار در است کوشش شده لذا در مقاله حاضر، 
روش  یریکارگبه با ،قم شهرکالن مختلف یهاقسمتدر  تیسه سا یبا معرفگردشگری سالمت، 

SOWT  وAHP ،انتخاب  هر قمدر ش مجتمع گردشگری سالمتو احداث  یمکان جهت طراح نیبهتر
 گردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعیین و 
شناسایی

معیارهای 
اثرگذار

مطالعات اولیه

ع مکان یابی مجتم
گردشگری سالمت

در شهر قم

گردآوری 
اطالعات و 

آمار

انتخاب 
سایت های 

مناسب بررسی نقاط قوت و ضعف، 
ا فرصت ها و تهدیدهای سایت ه
با استفاده از الگوی راهبردی

SOWTنه انتخاب سایت بهی
جهت احداث مجتمع 

گردشگری سالمت

ر ارزیابی قیاسی سایت ها از نظ
معیارهای موردنظر با استفاده از 

AHPروش تحلیل سلسله مراتبی 

مطالعات 
میدانی

 (1397مدل مفهومی پژوهش )نگارندگان،  - 1شکل 
شکل 1 - مدل مفهومی پژوهش )نگارندگان، 1397(
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زیرمعیارهـا  و  معیارهـا  از  هریـک  وزن  پیشـنهادی، 
)سـازگاری با سـایر کاربری ها و خدمات شـهری، دوری 
از آلودگی هـای هـوا و صوتی، دسترسـی به شـبکه های 
ارتباطـی، نزدیکـی بـه جاذبه هـای گردشـگری، پاییـن 
وسـعت  طبیعـی،  مخاطـرات  از  آسـیب پذیری  بـودن 
زمیـن، تراکـم جمعیـت(، پس از شناسـایی نقاط ضعف 
و قـوت، فرصـت و تهدیدها حاصله از مـدل SOWT با 
فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبی AHP مقایسـه زوجی 
انجـام پذیرفـت و در مرحلـه بعـد، برای محاسـبه دقیق 
وزن معیارهـای پژوهـش، از نرم افـزار اکسـپرت چویس  
بـرای احـداث  تـا مناسـب ترین مـکان  اسـتفاده شـد 
مجتمع گردشـگری سـالمت مشـخص گردیـد. در این 
پژوهـش بـرای ارزش دهی بـه معیارها و انتخـاب مکان 
استفاده شـده   AHP و   SOWT تلفیـق  از  مناسـب 

ست. ا
مطالعه موردی

1. قلمرو مکانی پژوهش
محـدوده موردپژوهـش کالن شـهر قـم در اسـتان قـم 

اسـت. اسـتان قـم بیـن )5030 طـول شـرقی تـا 30 
51( نسـبت بـه نصف النهـار گرینویـچ و )15 34 تا 15 
35( عـرض شـمالی نسـبت بـه خـط اسـتوا قرارگرفته 
پسـت ترین  در  دریـا  از سـطح  اسـتان  ارتفـاع  اسـت. 
نقطـه 795 متـر در شـرق و بلندترین ارتفاعات اسـتان 
بیـش از 3 هـزار متـر اسـت. شـهر قـم، به عنـوان مرکز 
اسـتان و شهرسـتان قـم، محسـوب می شـود. در فاصله 
120 کیلومتـري جنـوب تهـران قرار دارد. این شـهر در 
چهـارراه مواصالتـی کشـور واقع شـده اسـت. مسـاحت 
این شـهر برابر 218/14 کیلومترمربع یا 21814 هکتار 
اسـت. شـهر قم داراي هشـت منطقه شـهري اسـت. در 
آبـان مـاه 1395، جمعیـت شـهر قـم، 1201158 نفـر 
بوده اسـت کـه از این تعـداد 50/7 درصد مـرد و 49/3 
درصد زن هسـتند )مرکـز آمار ایران، سـازمان مدیریت 

و برنامه ریـزی اسـتان قـم، 1397(.
2. گردشگری قم

اسـتان قم با توجه به پیشـینه قبل از اسـالم و معماری 
غنـی اسـالمی دارای بناهـا و آثـار تاریخـی متعـددی 

شکل 2 - نقشه موقعیت استان و مناطق شهر قم )مأخذ: دفتر آمار و اطالعات استانداری قم، 
)1397
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 355 تاکنـون  انجام شـده  بررسـی های  بـا  کـه  اسـت 
اثـر از ایـن آثـار در فهرسـت آثـار ملـی به ثبت رسـیده 
کـه شـامل اماکـن متبرکـه، محوطه هـای تاریخـی و 
کاروانسـراها،  پل هـا،  و  قلعه هـا  باسـتانی،  تپه هـای 
مسـاجد، آب انبارهـا و... شناسایی شـده و تحت حفاظت 
قرارگرفته انـد. اهـم این آثـار عبارت اند از مسـجد جامع 
)529 ه.ق(، مسـجد امام حسـن عسـگری )ع(، مسـجد 
اعظـم، خانـه حضـرت امـام )ره(، خانـه حـاج قلی خان 
زند )با 120 سـال قدمت(، خانـه مالصدرا )قرن یازدهم 
ه.ق(، مدرسـه فیضیـه )بـا بیـش از 200 سـال قدمت(، 
کاروانسـراهای متعـدد عصـر صفـوی و قاجـار، قلعـه 
جمکـران )مربـوط به دوره ساسـانی(، بازار قـم، تیمچه 
بـزرگ و راسـته بازار کهنه )عصر صفوی و قاجار( اسـت. 
به طورکلـی ایـن اسـتان به دلیـل برخـورداری از اماکن 
متبرکـه مقبره هـا، مسـجدها، مدرسـه های علـوم دینی 
و باألخـص قـرار گرفتـن حـرم مطهر حضـرت معصومه 
)س( و مسـجد مقدس جمکران بعد از اسـتان خراسـان 
رضـوی دومین قطب زیارتی کشـور محسـوب می شـود 

)سـازمان برنامه وبودجـه اسـتان قـم، 1397، ص 8(.
گردشـگری شـهر قـم، یـک پدیـده ای جدیـد نیسـت 
بلکـه ریشـه در اعتقادات و سـنت های مردم کشـورمان 
دارد، زیـرا بـر اسـاس اعتقـادات، زمانـی کـه شـخصی 
برنامـه سـفری به طـرف مشـهد مقـدس را داشـت یک 
سـری بـه حـرم مطهـر حضـرت معصومـه )س( جهت 

زیـارت می آمـد و از سـوی دیگـر، بـا توجـه به توسـعه 
گردشـگری کـه امـروزه در کشـور به تدریـج افزایـش 
می یابـد، در شـهر قـم هم به طـور واضح دیده می شـود. 
رشـد گردشـگران داخلـی و خارجی در سـال های اخیر 
در شـهر قـم، به خصـوص تأثیرگذاری بر بافـت کالبدی، 
فرهنگی و اجتماع فضای شـهر، مسـائلی هستند که در 
چنـد دهـه اخیـر به شـدت افزایش یافته اسـت )ایلخانی 

و همـکاران، 1395، ص326(.
یکـي از ابزارهـاي اساسـي در صنعت گردشـگري وجود 
امکانـات گردشـگري به خصـوص تأسیسـات اقامتـي- 
تفریحـی اسـت. بـا توجه به توسـعه و رو به رشـد بودن 
صنعـت گردشـگري در کشـور و به خصـوص در شـهر 
قـم، نیازهاي اساسـي جهـت توجه به مباحـث اقامتي و 
توریسـتی ضـروري به نظر می رسـد. با توجـه به آخرین 
آمـار از سـوی سـازمان برنامه وبودجـه اسـتان قـم، در 
حـال حاضـر، در اسـتان 286 باب هتل و مسـافرخانه و 
11607 تخـت تحـت اقامتی وجود دارد کـه با توجه به 
ورود سـاالنه 20-15 میلیون زائر کمبود مراکز خدمات 
گردشـگری به ویـژه اقامتی- تفریحی محسـوس اسـت.

مبانی نظری پژوهش
1. تعاريف و مفاهیم

سـازمان  تعریـف  اسـاس  بـر   : سـالمت  گردشـگری 
کـه می توانـد  اهدافـی  از  یکـی  جهانـی گردشـگری  
گردشـگر را برانگیزانـد تـا عـزم سـفر نمایـد، مسـافرت 
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که امروزه  یگردشگر با توجه به توسعه گر،ید یو از سو آمدیم ارتیز جهت (س)مطهر حضرت معصومه 
گردشگران داخلی و  . رشدشودیم دهیواضح د طوربهدر شهر قم هم  ،ابدییم شیافزا جیتدربه در کشور

تأثیرگذاری بر بافت کالبدی، فرهنگی و اجتماع فضای  خصوصبهاخیر در شهر قم،  یهاسالخارجی در 
 .(3۲۶، ص139۵و همکاران،  یلخانی)ااست  افتهیشیافزا شدتبهشهر، مسائلی هستند که در چند دهه اخیر 

 -سیسات اقامتیأت خصوصبهامکانات گردشگری  یکی از ابزارهای اساسی در صنعت گردشگری وجود
در شهر قم،  خصوصبهگردشگری در کشور و  . با توجه به توسعه و رو به رشد بودن صنعتاست تفریحی
به آخرین آمار  با توجه .رسدیم نظره ضروری بو توریستی  اساسی جهت توجه به مباحث اقامتی نیازهای

 11۶۰7باب هتل و مسافرخانه و  ۲8۶استان قم، در حال حاضر، در استان  وبودجهبرنامهاز سوی سازمان 
میلیون زائر کمبود مراکز خدمات  1۵-۲۰تخت تحت اقامتی وجود دارد که با توجه به ورود ساالنه 

 است.تفریحی محسوس  -اقامتی ژهیوبهگردشگری 

مبانی نظری پژوهش
تعاریف و مفاهیم .1

ــالمت  تواندمیکه  یاز اهداف یکی ۲یگردشتتگر یستتازمان جهان فیبر استتاس تعر: 1گردشــگری س
شگر را برانگ سفر نما زاندیگرد سافرت  د،یتا عزم  شگر یسالمت منظوربهم ست. گرد از  یسالمت، نوع یا

شگر ست که  یگرد سالمت جسم منظوربها از  شیب یفرد به مدت یو ذهن یحفظ، بهبود و حصول مجدد 
در  رییهمچون تغ ی. عوامل(Bouchard, 1973; 4: 39) گیردمیسال صورت  کیساعت و کمتر از  ۲4

 یخدمات بهداشت ستمیاقتضائات س ت،یشدن جمع ترمسن ،یسازندگ راتیی، تغکنندگانمصرف هایارزش
تا  انددهیگردعوامل موجب  نیا مجموعه ستتالمت دانستتت یظهور گردشتتگر یعوامل اصتتل توانمیرا 

 محسوب شود. یانواع گردشگر نیسالمت در حال حاضر در زمره رو به رشدتر یگردشگر

                                                                 

1. Health Tourism 
2. UN-WTO 

 1380-95ی هاسالو استان قم از  به کشور واردشده ی: گردشگران خارج1جدول 
 و بودجه یزیرآمار دفتر برنامه گروه و گردشگری. یدستعیسازمان میراث فرهنگی، صنا )مأخذ:
 (1397 نگارندگان، ،مو گردشگری استان ق یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م و 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1385 1380 شرح
گردشگران خارجی 

 49119۲۰ ۵181۰18 ۵۰4441۲ 48۰18۲۶ 4۰7۰41۵ 3۲941۲۶ ۲73۵۰۰۰ 14۰۲1۶۰ به کشور واردشده

گردشگران خارجی 
 3۰۰37۵ ۲81741 ۲۶31۰8 34۲۵۵۶ ۲13۰۰۰ 9۰۲37 3۵33۲۶ 7۵3۰۰ به استان واردشده

 1/۶ 4/۵ ۲/۵ 1/7 ۲/۵ 7/۲ 9/1۲ 4/۵ سهم استان از کشور
رشد ساالنه 

 13 8/3 -8/۲۶ ۵/3۶ ۶/9۲ -79 9/138 4/۲۲ استانگردشگران 

جدول 1: گردشگران خارجی واردشده به کشور و استان قم از سال های 95-1380؛ مأخذ: سازمان میراث فرهنگي، 
صنايع دستی و گردشگري. گروه آمار دفتر برنامه ريزی و بودجه  و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگري استان قم، نگارندگان، 1397
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به منظور سـالمتی اسـت. گردشـگری سـالمت، نوعی از 
گردشـگری اسـت که به منظـور حفظ، بهبـود و حصول 
مجـدد سـالمت جسـمی و ذهنـی فـرد به مدتـی بیش 
از 24 سـاعت و کمتـر از یـک سـال صـورت می گیـرد 
)Bouchard, 1973; 4: 39(. عواملـی همچـون تغییر 
در ارزش هـای مصرف کننـدگان، تغییـرات سـازندگی، 
مسـن تر شـدن جمعیـت، اقتضائـات سیسـتم خدمـات 
بهداشـتی را می تـوان عوامـل اصلـی ظهور گردشـگری 
موجـب  عوامـل  ایـن  مجموعـه  دانسـت.  سـالمت 
گردیده انـد تـا گردشـگری سـالمت در حـال حاضـر در 
زمره رو به رشـدترین انواع گردشـگری محسـوب شـود.

گردشـگری سـالمت، به خصـوص در سـطح بین المللی، 
تفـاوت ماهوی بـا دیگـر گردشـگری ها دارد ازجمله: 1. 
مدت زمـان توقـف گردشـگر در صورت درمان بسـته به 
تصمیـم شـخصی نبـوده و بـه نظـر و تصمیـم پزشـک 
معالـج بسـتگی دارد. 2. ایـن گردشـگری تخصص هـای 

ویـژه ای )هتل هـای ویـژه، اکیپ هـای پزشـکی مجهز،
را  غیـره(  و  مجهـز  نقاهتگاه هـای  و  آسایشـگاه ها 
می طلبـد؛ و 3. ایـن گردشـگری تفریحـات ویـژه ای را 
می طلبـد که بـا تفریحات سـایر گردشـگری ها متفاوت 

همـکاران، 1394، ص 290(. و  )جاللیـان  اسـت 
انواع گردشگری سالمت:

1. گردشـگری تندرسـتی: مسـافرت به دهکده های 
و  آب معدنـی  چشـمه های  دارای  مناطـق  و  سـالمت 
آب گـرم )اسـپاها( بـرای رهایـی از تنش هـای زندگـی 
روزمـره و تجدیدقـوا بـدون مداخلـه و نظارت پزشـکی 
و در مـواردی که گردشـگر بیماری جسـمی مشـخصی 
گوینـد  تندرسـتی  گردشـگری  را  باشـد  نداشـته 

.)53-33  :)1(2  ;2003  ,Garrod(
2. گردشـگری درمانی: مسـافرت به منظور اسـتفاده 
از منابـع درمانـی طبیعی )آب های معدنـی، نمک، لجن 
و غیـره( جهـت درمـان برخـی بیماری هـا یـا گـذران 
را  پزشـکی  مداخلـه  و  نظـارت  تحـت  نقاهـت  دوران 
 :)1(2 ;2003 ,Garrod( گردشـگری درمانـی گوینـد

.)53-33

3. گردشـگری پزشـکی: مسـافرت به منظور درمان 
عمل هـای  از  نوعـی  انجـام  یـا  بیماری هـای جسـمی 
بیمارسـتان ها و  جراحـی تحـت نظـارت پزشـکان در 
مراکـز درمانـی را گردشـگری پزشـکی گوینـد. در ایـن 
نـوع از گردشـگری سـالمت، بیمـار پس از طـی مراحل 
درمـان و معالجـه، نیازمند اسـتفاده از فضاها و خدمات 
 ,Garrod( اسـت )گردشـگری درمانـی )مانند اسـپاها

.)53-33  :)1(2  ;2003
مجموعه هـا  ایـن  سـالمت:  گردشـگری  مجتمع هـای 
کاربری هـای  از  گوناگونـی  و  متنـوع  امکانـات  دارای 
درمانـی تخصصـی گرفتـه تـا کاربری های طـب مکمل، 
نیازهـای  بتواننـد  تـا  می باشـند  تفریحـی  و  ورزشـی 
کاربـران خویـش را بـا توجـه به سـن، جنس و سـالیق 
آن هـا تأمیـن نمایند. ایـن مراکز در سـطح جهان عالوه 
بـر ارائـه خدمـات درمانـی تخصصـی، دوره هـای روتین 
سـه  الـی  یـک  در  طوالنی تـر  دوره هـای  و  چنـدروزه 
هفتـه بـرای افـراد برگـزار می کننـد کـه در ایـن مراکز 
مهارت هـای کافـی بر کنترل نسـبی بـر روی رژیم های 
غذایـی، آشـنایی با جنبه های مختلـف زندگی در جهت 
کسـب مهارت هـای شـناختی و رفتـاری بـرای ایجـاد 
تغییـر رفتـاری در سـطوح جسـمانی، روانـی، اجتماعی 
و معنـوی در اختیـار کاربـران قرار می گیـرد )جاللیان و 

همـکاران، 1394، ص 307(.
بنا بر اعالم کارشناسـان به طورکلی سـاالنه حدود هفت 
هـزار بیمـار بـا انگیـزه گردشـگری و به منظـور درمـان 
وارد کشـورمان می شـوند کـه می تواننـد نقش اساسـی 
در توسـعه بخش گردشـگری داشـته باشـند؛ امـا ایران 
تاکنون در زمینه توریسـم درمانی نتوانسـته به درسـتی 
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. 1: ازجملهدارد  هایرگردشگ گریبا د یتفاوت ماهو، یالمللنیبدر سطح  خصوصبهسالمت،  یگردشگر
 معالج پزشک میصمتنبوده و به نظر و  یشخص میتصم به توقف گردشگر در صورت درمان بسته زمانمدت
 مجهز، یپزشک یهاپیاک ژه،یو یهاهتل) یاژهیو یهاتخصص یگردشگر نیا .۲دارد.  یبستگ

 طلبدیم را یاژهیو حاتیتفر یگردشگر نی. ا3 ؛ وطلبدیم را (مجهز و غیره یهانقاهتگاهو  هاشگاهیآسا
 .(۲9۰ ، ص1394و همکاران،  جاللیان) است متفاوت هایگردشگر ریسا حاتیکه با تفر

 سالمت یانواع گردشگر
و آب گرم  یمعدنآب یهاچشمه یسالمت و مناطق دارا یهادهکده: مسافرت به 1یتندرست یگردشگر. 1

 یو در موارد یبدون مداخله و نظارت پزشک دقوایتجدروزمره و  یزندگ یهاتنشاز  ییرها ی)اسپاها( برا
 ;Garrod, 2003) ندیگو یتندرست ینداشته باشد را گردشگر یمشخص یجسم یماریکه گردشگر ب

2(1): 33-53) 
نمک، لجن و  ،یمعدن هایآب) یعیطب یاستفاده از منابع درمان منظوربهمسافرت  :۲یدرمان یگردشگر. ۲
 یرا گردشگر یگذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشک ای هایماریب ی( جهت درمان برخرهیغ

 (Garrod, 2003; 2(1): 33-53) ندیگو یدرمان
 یجراح یهاعملاز  یانجام نوع ای یجسم یهایماریبدرمان  منظوربه: مسافرت 3یپزشک یگردشگر. 3

 ینوع از گردشگر نی. در اندیگو یپزشک یرا گردشگر یو مراکز درمان هامارستانیبتحت نظارت پزشکان در 
 یدرمان یگردشگر اتاستفاده از فضاها و خدم ازمندیمراحل درمان و معالجه، ن یپس از ط ماریسالمت، ب

 .(Garrod, 2003; 2(1): 33-53) است)مانند اسپاها( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

1. Wellness Tourism 
2. Curative Tourism 
3. Medical Tourism 

مت
سال

ی 
شگر

گرد

گردشگری تندرستی شخص سالم است و از دهکده 
.سالمت و اسپاها استفاده می کند

گردشگری درمانی
ابع شخص بیمار است و از اسپاها و من

اده می طبیعی تحت نظر پزشک استف
.کند

گردشگری پزشکی
و شخص بیمار است و از بیمارستان

پس ازعمل های جراحی از اسپاها و 
. منابع طبیعی استفاده می کند

 (Jallad, 2000سالمت )مأخذ:  یانواع گردشگر - 2شکل 

)2000 ,Jallad :شکل 2 - انواع گردشگری سالمت )مأخذ
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از ظرفیت هـای خود اسـتفاده کند. ازجمله اسـتان های 
مسـتعد گردشـگری سـالمت در سطح کشـور می توان 
و  شـمالی  رضـوی،  خراسـان  تهـران،  اسـتان های  بـه 
جنوبـی، فـارس، یـزد، قـم، همـدان، گلسـتان، زنجان، 
ایـالم، هرمـزگان، سـمنان، قزویـن، آذربایجـان غربی و 
اردبیـل اشـاره نمـود کـه در آن هـا از چشـمه های آب 
گرم تـا بیمارسـتان های مجهز، فرصت های مناسـبی را 
برای گسـترش ایـن صنعت فراهـم نموده انـد )جاللیان 

و همـکاران، 1394، ص 307(.
یـک  ارزیابـی  بـا  کـه  اسـت  فرآینـدی  مکان يابـی: 
محیـط فیزیکـی کـه تأمین کننده شـرایط و پشـتیبانی 
از فعالیت هـای انسـانی اسـت، می پردازد. هـدف عمده، 
ارزیابـی مـکان برای اسـتفاده خاص از زمیـن، برای این 
اسـت کـه مطمئـن شـویم در آنجا توسـعه و گسـترش 
فعالیت های انسـان با توجه به امکانات و محدودیت های 
دارد.  و هماهنگـی  محیط زیسـت طبیعـی، سـازگاری 
مکان یابـی بهینـه و مناسـب، زمانـی امکان پذیـر اسـت 
کـه محقـق بتوانـد ارتبـاط علمـی و منطقـی مناسـبی 
میـان اطالعات و داده های به دسـت آمده از کارشناسـان 
مرتبـط بـا موضـوع مکان یابـی بـا توجـه بـه اولویت هـا 
اسـتقرار  معمـوالً   .)1381 )رضویـان،  سـازد  برقـرار 
بسـیاری از عناصر شـهری و عمدتاً انتفاعی بیشـتر تابع 
سـازوکارهای اقتصـادی و رقابـت آزاد اسـت؛ اما عناصر 
شـهری عمومـی غیرانتفاعـی را نمی تـوان یکسـره بـه 
سـازوکارهای اقتصـادی بـازار واگـذار کـرد، بلکـه الزم 
اسـت برای جبـران ناکارآمدی های بازار بـه تصمیم ها و 
سیاسـت های مبتنـی بر منافع عمومی تمسـک جسـت 
کـه واحدهای خدمـات عمومی درمانی و گردشـگری از 
آن جمله انـد )احد نـژاد و همـکاران، 1393، ص 178(.

کاربری گردشـگری بـرای یک مجتمع بیانگر آن اسـت 
کـه در امـر مکان یابـی می بایسـت به محور گردشـگری 
منطقـه، دسترسـی های اصلـی و فرعـی، نزدیکـی بـه 
کاربری هـای  بـا  همسـایگی  گردشـگری،  جاذبه هـای 
مرتبـط، حریـم فیزیکـی و بصـری بنـا و ...توجـه خاص 

داشت.
الگـوی تحلیلـی SOWT: اساسـاً، SOWT یـک 

 Hom Haacke.( ابـزار برنامه ریـزی راهبـردی اسـت
قـوت،  )نقـاط   SOWT روش   .)3.PN  ;2000  ,L
ضعـف، فرصت هـا، تهدیدهـا( به طـور سـاده به عنـوان 
ابـزار بررسـی قوت هـا و ضعف هـای درون ناحیـه ای و 
فرصت هـا و تهدیـدات محیـط بـرون ناحیـه ای اسـت و 
در مفهـوم کلـی، ابـزاری بـرای بهره بـرداری در مراحـل 
پیش درآمـد  یـک  به عنـوان  تصمیم گیـری  مقدماتـی 
نـوع کاربـردی آن  راهبـردی در  برنامه ریـزی  امـر  در 
ورزیـوم، 1382، ص 28(.  )مهندسـین مشـاور  اسـت 
ابزارهـای  از  یکـی   SOWT الگـوی  به عبارت دیگـر 
راهبـردی تطابـق نقـاط قـوت و ضعف درون سـامانه ای 
بـا فرصت هـا و تهدیـدات برون سـامانه ای اسـت. الگوی 
SOWT تحلیـل سیسـتماتیکی را برای شناسـایی این 
عوامـل و انتخـاب راهـکاری کـه بهتریـن تطابـق بیـن 
آن هـا را ایجـاد می نمایـد، ارائـه می دهد. از دیـدگاه این 
الگـو یـک راهـکار مناسـب، قوت هـا و فرصت هـا را بـه 
حـد بیشـینه و ضعف هـا و تهدیدها را به حـد کمینه ی 
ممکـن می رسـاند )هریـون و کارون، 1382، ص 192(.

فرآینـد   :  AHP مراتبـی  سلسـله  تحلیـل  فرآینـد 
AHP اولیـن بـار توسـط تومـاس ال سـاعتی عنوان و 
بـکار گرفته شـده اسـت. ایـن مـدل روشـی اسـت برای 
تصمیم گیـری و انتخـاب بهتریـن گزینه هـا، خصوصـاً 
جهـت  معیـار  و  شـاخص  چندیـن  کـه  مواقعـی  در 
 .)1980 ,Saaty( باشـد تصمیم گیـری وجـود داشـته 
فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی )AHP( چارچوبـی 
منطقـی اسـت کـه درک و تحلیـل تصمیم گیری هـای 
پیچیـده را بـا تجزیـه آن به سـاختاری سلسـله مراتبی 
از  پـس   .)2006  .Shalabi,et al( می کنـد  آسـان 
تبییـن اهـداف کلی، بیـان مقاصـد )اهـداف عملیاتی(، 
برنامه ریـزی و تهیـه گزینه هـای مختلف برای رسـیدن 
صـورت  ارزیابـی  برنامه ریـز،  مقاصـد  و  اهـداف  بـه 
می پذیـرد تـا بـر اسـاس شایسـتگی نسـبی هـر یـک 
از گزینه هـا، گزینـه مطلـوب یـا بهینـه انتخـاب شـود 

.)1 ص   ،1376 )زبردسـت، 
روش فرآیند تحلیل سلسـله مراتبی با توجه به سـادگی، 
انعطاف پذیـری، به کارگیـری معیارهـای کیفـی و کمی 
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به طـور همزمـان و نیـز قابلیت هـای بررسـی سـازگاری 
در قضاوت هـا می توانـد در بررسـی موضوعـات مربـوط 
بـه برنامه ریـزی شـهری و منطقـه ای کاربـرد مطلوبـی 
داشـته باشـد )زبردسـت، 1380: 13(. فرآینـد تحلیـل 
سلسـله مراتبـی بـا تجزیـه مسـائل مشـکل و پیچیده، 
آن هـا را بـه شـکلی سـاده تبدیل کـرده و به حـل آن ها 
می پـردازد. به عنـوان نمونـه در مسـائل مکان یابـی کـه 
دارای معیارهـای مختلفـی اسـت و مسـئله پیچیدگـی 
خاصـی دارد، می تـوان بـه تعییـن معیارهـای اصلی در 
تعییـن مـکان و بـه دنبـال آن بـا تعییـن زیرمعیارهای 
از  پـس  و  پرداخـت  اصلـی  معیـار  هـر  در  مشـخص 
زیرمعیارهـا می تـوان بـه تحلیـل و بررسـی گزینه هـا 

پرداخـت )پـور معلـم؛ کامرانـی و محمـدی، 1391(.
2. ديدگاه ها و مبانی نظری

نظريه های مکان يابی عمومی:
الـف- نظريـه مکان کشـاورزی )يوهـان هنريک 
فـن تونـن(: اولین نظریـه ی در مـورد کاربـری اراضی 
اسـت کـه فـرض بـر ایـن بـود کـه در سـرزمینی کـه 
خصوصیـات آن کامـاًل یکنواخت و همگن باشـد، تحت 
شـرایط ایدئـال نقطـه اصلـی و کانونـی شـهر در مرکـز 
قـرار خواهـد گرفـت و بسـط شـهر به صـورت دوایـر 
متحدالمرکـز برگـرد آن صـورت می پذیـرد. نظریـه فن 
تونـن اولیـن نظریـه بهـره اقتصـادی- بهـره مکانـی در 
علـم جغرافیاسـت کـه با عامـل »فاصله از مرکز شـهر« 
تعییـن می شـود. او در نظریـه مـکان کشـاورزی، شـهر 
را بـه چندیـن دایـره متحدالمرکـز تقسـیم کـرد کـه 
بـر اسـاس ایـن تقسـیم بندی محصولـی کـه ازلحـاظ 
بازدهـی، بـازده خالـص آن در هکتـار بیشـتر باشـد، 
نزدیـک بـه مرکز قرار می گیـرد )لیتکوهـی و همکاران، 

1393، صـص 3-8(.
ب- تئـوری النهـارد: النهـارد بـا در نظـر گرفتن دو 
موقعیـت جغرافیایـی عرضه مـواد اولیه و یـک موقعیت 
بـازار فـروش، مـدل سـاده مثلثـی را بـرای مکان یابـی 
بهینـه صنایـع، پیشـنهاد می کنـد. مـکان بهینـه بـا در 
نظـر گرفتـن هزینه هـای حمل ونقل، بین رئـوس مثلث 
و انجـام محاسـباتی نه چنـدان پیچیده حاصل می شـود 

)لیتکوهـی و همـکاران، 1393، صـص 3-8(.
ج- تئـوری وبـر: تحقیقـات وبـر معطـوف بـه صنایع 
کارخانـه ای بـود و جنبـه قیاسـی و تجربـی داشـت. در 
مـدل سـاده وبـر، سـه عامـل هزینه هـای نیـروی کار، 
هزینه هـای حمل ونقـل و نیـز امتیـازات تمرکـز و یـا 
عـدم تمرکـز بـر مکان یابی صنعتـی تأثیرگذار هسـتند. 
وبـر معتقـد بـود کـه هرقـدر اهمیـت نیـروی کار برای 
یک صنعت مهم باشـد، میـزان تأثیرگـذاری نیروی کار 
ارزان در مکان یابـی افزایـش می یابـد و ضریـب نیـروی 
کار یـک صنعـت بهتـر می توانـد اثـر نیـروی کار را در 
مکان یابـی نشـان دهد )لیتکوهـی و همـکاران، 1393، 

صـص 3-8(.
در  را  خـود  تئوری هـای  هـوور  هـوور:  تئـوری  د- 
مکان یابی هـای صنعتـی بـا فـرض رقابـت کامـل بیـن 
تولیدکننـدگان و فروشـندگان و تحـرک کامـل عوامـل 
بـا  مقایسـه  در  هـوور  تئـوری  کـرد.  معطـوف  تولیـد 
تئـوری وبـر، هزینه هـا را بـا روش واقع گرایانه تـری بـه 
تقسـیم  تولیـد  هزینه هـای  و  هزینه هـای حمل ونقـل 
می کنـد )لیتکوهـی و همـکاران، 1393، صـص 3-8(.

ه- نظریـه مکانـی مرکـزی )کریسـتالر و لـوش(: یکـی 
از علمی تریـن نظریـات سـاخت سـکونت گاه ها نظریـه 
مکان مرکزی والتر کریسـتالر اسـت که اسـاس مطالعه 
شـهری- ناحیـه ای قـرار گرفـت. در طرح نظریـه مکان 
مرکـزی، بیشـتر از نظریـات علمی فـن تونـن )کاربری 
وبـر )مـکان گزینـی  آلفـرد  و  زمین هـای کشـاورزی( 
صنعتـی( بهره برده اسـت. اصـل نظریه مـکان مرکزی، 
شـرح و تبییـن سـازمان فضایـی سـکونت گاه ها و حوزه 
نفـوذ آن هاسـت. به طورکلـی، مکان های مرکـزی یعنی 
مراکـزی کـه فعالیت هـای تولیـدی به منظـور تولیـد و 
عرضـه کاال و خدمـات در آنجـا متمرکـز اسـت. حـال 
ایـن مراکـز یـا می توانـد مراکـز فرعـی و اصلـی موجود 
در داخـل یـک شـهر باشـند و یـا این کـه خـود شـهر 
به عنـوان یـک مرکـز تولیـدی در یـک نظـام توزیـع 
شـهری در نظـر گرفتـه شـود )لیتکوهـی و همـکاران، 

1393، صـص 3-8(.
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3. شاخص ها و معیارهای مکان يابی
مکان یابـی فعالیتـی اسـت کـه قابلیت هـا و توانایی های 
یـک منطقـه را ازلحاظ وجـود زمین مناسـب و کافی و 
ارتباط آن با سـایر کاربری ها و تسـهیالت شـهری برای 
انتخـاب مکانـی مناسـب بـرای کاربـری خـاص مـورد 
در  مکانـی  معیارهـای  می دهـد.  قـرار  تجزیه وتحلیـل 
برنامه ریـزی کاربری اراضـی، به طورکلی اسـتانداردهای 
هسـتند کـه بـا آن مـکان بهینه یـک کاربری در شـهر، 
موردسنجش قرار می گیرد )سـعیدنیا، 1383، ص 23(. 
به طورکلـی مهم تریـن معیارهایـی کـه در مکان یابی هـا 

موردتوجـه قـرار می گیرنـد، عبارت انـد از:
1. سـازگاری: منظـور از مؤلفه هـای سـازگاری، قـرار 
و  یکدیگـر  کنـار  در  سـازگار  کاربری هـای  گرفتـن 
برعکـس جداسـازی کاربری هـای ناسـازگار از یکدیگـر 

.)29 )زیـاری، 1381، ص  اسـت 
2. دسترسـی: دسترسـی به عنـوان معیـاری دربـاره 
اینکـه رسـیدن بـه یـک مـکان چقـدر آسـان اسـت، 
اسـتفاده شـد. نوع دسترسـی با فاصله و زمان رسـیدن 
از مکانـی بـه مـکان دیگـر سـنجیده شـد. دسترسـی 
اولیـه،  بهداشـتی  مراقبت هـای  بـه  محـدود  فیزیکـی 
فقـر سـالمت در جمعیـت  بـا  مرتبـط  عامـل عمـده 

 ,Perry & Gesler( کشـورهای درحال توسـعه اسـت
.)1177  ,2000

عوامـل  حفـظ  مطلوبیـت  از  منظـور  مطلوبیـت:   .3
اسـت  غیـره  و  بـاز  فضاهـای  چشـم اندازها،  طبیعـی، 

.)30 ص   ،1381 )زیـاری، 
4. کارايـی: یکـی از عوامـل اصلی تعیین کننـده مکان 
شـهری  زمیـن  قیمـت  الگـوی  شـهر،  در  کاربری هـا 
اسـت، بـه لحـاظ اینکه هـر کاربـری ازلحـاظ اقتصادی 
و سـرمایه گذاری تابعـی از قیمـت زمیـن و هزینه هـای 
متصور بر آن اسـت که بر اسـاس تحلیل سـود و هزینه 

معیـن شـد )پورمحمـدی، 1382، ص 94(.
5. ايمنـی: هـدف از ایـن کار حفاظـت جان انسـان ها، 
متعلقـات آن هـا و تأسیسـات و تجهیـزات شـهری در 
قبـال حـوادث طبیعـی و انسـانی اسـت )زنگی آبـادی، 

.)65 1387، ص 
تجزيه وتحلیل موارد موردمطالعه

بـا توجه بـه شـاخص ها و معیارهـای مکان یابی مجتمع 
از طرح هـای  بهره گیـری  نیـز  و  گردشـگری سـالمت 
جامـع و تفصیلی و همچنیـن مطالعات میدانی مربوطه، 
سـه قطعـه زمیـن )سـایت های الـف - ب - ج( بـر ایـن 
اسـاس در مناطـق مختلف شـهر قـم پیشـنهاد گردیده 
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 است توسعهدرحالعامل عمده مرتبط با فقر سالمت در جمعیت کشورهای بهداشتی اولیه،  هایمراقبت
(Perry & Gesler, 2000, 1177). 
، 1381)زیاری،  ، فضاهای باز و غیره استاندازهاچشم. مطلوبیت: منظور از مطلوبیت حفظ عوامل طبیعی، 3

 .(3۰ ص
در شهر، الگوی قیمت زمین شهری است، به  هاکاربریمکان  کنندهتعیین. کارایی: یکی از عوامل اصلی 4

متصور بر آن  هایهزینهتابعی از قیمت زمین و  گذاریسرمایهاقتصادی و  ازلحاظلحاظ اینکه هر کاربری 
 .(94 ، ص138۲)پورمحمدی،  است که بر اساس تحلیل سود و هزینه معین شد

و تأسیسات و تجهیزات شهری در قبال  هاآن، متعلقات هاانسان. ایمنی: هدف از این کار حفاظت جان ۵
 .(۶۵ ، ص1387، آبادیزنگی) حوادث طبیعی و انسانی است

 (30، ص 1381 ان،یرضو )مأخذ: شهری گردشگری -یمراکز درمان یابیمکان: معیارهای 2جدول 

 یعموم یارهایمع بر اساسمشخصات  عنوان

 دهندهسیسروجهت 
 هزار خانوار 1۰حداقل 
 هزار خانوار 14حداکثر 
 تخت 3۰۰هزار خانوار، با ظرفیت متوسط  1۰ رپوششیزجمعیت 

 کیلومتر 1-۵/1ی محالت مسکونفاصله تا  یشعاع دسترس

 1۰۰۰برای هر  طورکلیبهو  مترمربع ۵۰حداقل  هر تختبرای  موردنیازسطح  موردنیاز یسرانه و فضا
 الزم است. یتخت بیمارستان 73/1و  مترمربع 37۰ نفر

 .بنا شود کیدرجهو  یاصل یشریان هایخیابانبر  نوع ارتباطات

 یضوابط طراح
 کیلومتر ۲ یمحالت مسکونحداکثر فاصله تا 

 کیلومتر 1مزاحم  یصنعت هایکارگاهفاصله از  حداقل
 .بنا شود پرسروصدامسطح ساخته شود و دور از اماکن شلوغ و  یاراض در

 یسازگار تیاولو
 مرکز منطقه هایکاربریبا سایر  جواریهم
 با فضای سبز منطقه جواریهم

 نشانیآتش هایایستگاهبه  ینزدیک
 

 (1397، نگارندگان )مأخذ: یگردشگر یهامجتمع یابیمکان یارهایو مع هاشاخص: 3جدول 

معیارهای  و هاشاخص
 یهامجتمع یابیمکان

 یگردشگر

 سازگاری
 یو خدمات شهر هایکاربر ریبا سا یسازگار

 یهوا و صوت یهایاز آلودگ یدور

 مطلوبیت
 یارتباط یهابه شبکه یدسترس

 یگردشگر یهابه جاذبه یکینزد
 یعیاز مخاطرات طب یریپذبیبودن آس نییپا

 نیوسعت زم ظرفیت
 تیتراکم جمع

جدول 2: معیارهاي مکان يابی مراکز درمانی- گردشگری شهري )مأخذ: رضويان، 1381، ص 30(
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است.
در ایـن پژوهـش، سـه سـایت بـه نام هـای سـایت الـف 
)بلـوار زائـر، بزرگـراه امـام علـی )ع(، آزادراه امیرکبیر(، 
سـایت ب )بلـوار جمهـوری اسـالمی( و سـایت ج )بلوار 
الغدیـر، شـهرک مهدیـه( مطابـق جدول هـای 4، 5 و 6 

بررسـی و تحلیل شـده اسـت.
SOWT 1. الگوی راهبردی

الگـوی SOWT یکـی از روش های مورداسـتفاده برای 
مقوله هـای  قالـب  در  خارجـی  عوامـل  سـازمان دهی 
فرصت هـا و تهدیدهـا و عوامـل داخلـی، اعـم از قوت ها 
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 است توسعهدرحالعامل عمده مرتبط با فقر سالمت در جمعیت کشورهای بهداشتی اولیه،  هایمراقبت
(Perry & Gesler, 2000, 1177). 
، 1381)زیاری،  ، فضاهای باز و غیره استاندازهاچشم. مطلوبیت: منظور از مطلوبیت حفظ عوامل طبیعی، 3

 .(3۰ ص
در شهر، الگوی قیمت زمین شهری است، به  هاکاربریمکان  کنندهتعیین. کارایی: یکی از عوامل اصلی 4

متصور بر آن  هایهزینهتابعی از قیمت زمین و  گذاریسرمایهاقتصادی و  ازلحاظلحاظ اینکه هر کاربری 
 .(94 ، ص138۲)پورمحمدی،  است که بر اساس تحلیل سود و هزینه معین شد

و تأسیسات و تجهیزات شهری در قبال  هاآن، متعلقات هاانسان. ایمنی: هدف از این کار حفاظت جان ۵
 .(۶۵ ، ص1387، آبادیزنگی) حوادث طبیعی و انسانی است

 (30، ص 1381 ان،یرضو )مأخذ: شهری گردشگری -یمراکز درمان یابیمکان: معیارهای 2جدول 

 یعموم یارهایمع بر اساسمشخصات  عنوان

 دهندهسیسروجهت 
 هزار خانوار 1۰حداقل 
 هزار خانوار 14حداکثر 
 تخت 3۰۰هزار خانوار، با ظرفیت متوسط  1۰ رپوششیزجمعیت 

 کیلومتر 1-۵/1ی محالت مسکونفاصله تا  یشعاع دسترس

 1۰۰۰برای هر  طورکلیبهو  مترمربع ۵۰حداقل  هر تختبرای  موردنیازسطح  موردنیاز یسرانه و فضا
 الزم است. یتخت بیمارستان 73/1و  مترمربع 37۰ نفر

 .بنا شود کیدرجهو  یاصل یشریان هایخیابانبر  نوع ارتباطات

 یضوابط طراح
 کیلومتر ۲ یمحالت مسکونحداکثر فاصله تا 

 کیلومتر 1مزاحم  یصنعت هایکارگاهفاصله از  حداقل
 .بنا شود پرسروصدامسطح ساخته شود و دور از اماکن شلوغ و  یاراض در

 یسازگار تیاولو
 مرکز منطقه هایکاربریبا سایر  جواریهم
 با فضای سبز منطقه جواریهم

 نشانیآتش هایایستگاهبه  ینزدیک
 

 (1397، نگارندگان )مأخذ: یگردشگر یهامجتمع یابیمکان یارهایو مع هاشاخص: 3جدول 

معیارهای  و هاشاخص
 یهامجتمع یابیمکان

 یگردشگر

 سازگاری
 یو خدمات شهر هایکاربر ریبا سا یسازگار

 یهوا و صوت یهایاز آلودگ یدور

 مطلوبیت
 یارتباط یهابه شبکه یدسترس

 یگردشگر یهابه جاذبه یکینزد
 یعیاز مخاطرات طب یریپذبیبودن آس نییپا

 نیوسعت زم ظرفیت
 تیتراکم جمع

جدول 3: شاخص ها و معیارهای مکان يابی مجتمع های گردشگری )مأخذ: نگارندگان، 1397(
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موردمطالعهموارد  لیوتحلهیتجز
جامع  یهاطرحاز  گیریبهرهمجتمع گردشگری سالمت و نیز  یابیمکان یارهایو مع هاشاخصبا توجه به 

ج( بر این اساس  - ب -الف  هایسایتقطعه زمین )سه  ،مربوطهی دانیمطالعات م نیو همچنی لیو تفص
 گردیده است. شنهادیپقم  ردر مناطق مختلف شه

امیرکبیر(، سایت  آزادراهسایت الف )بلوار زائر، بزرگراه امام علی )ع(،  هاینامدر این پژوهش، سه سایت به 
بررسی و  ۶و  ۵، 4 هایجدولب )بلوار جمهوری اسالمی( و سایت ج )بلوار الغدیر، شهرک مهدیه( مطابق 

 است. شدهلیتحل
 

 (1397گان، نگارند)مأخذ: شخصات کلی سایت الف واقع در بلوار زائر : م4جدول 

 
 

 تصویر هوایی سایت الف

 
 های سایت الفشاخصه

 مطهر حرم به مناسب یدسترس و شهر مرکز به تیسا بودن کینزد
 یکمربند و( کاشان و تهران سمت از) قم یاصل یورود به یکینزد

 و مونوریل قم (یکمربند)ی عل امام بزرگراه و ریرکبیام آزادراه با جواریهمبه جهت  تیمناسب سا یدسترس
 (توریسم درمانی) یلیتفص طرح یکاربر با تیسا کامل قیتطب

 (معلم، مهدی، ریحانه، بادیان) بوستان نیچند با تیسا مجاورت
 مترمربع( 114،7۲۰) تیسا مناسب مساحت

 وجود استانداری قم، نمایشگاه دائمی استان قم و تاالر مرکزی شهر در حوزه بالفصل سایت
 مجاورت سایت با مجتمع مسکونی فرهنگیان

 های اطرافآلودگی صوتی ناشی از خیابان

جدول 4: مشخصات کلی سايت الف واقع در بلوار زائر )مأخذ: نگارندگان، 1397(
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و ضعف هاسـت. ایـن روش بـرای تجزیه وتحلیـل عوامل 
تأثیرگذار و فراروی یک سیسـتم )شـهر، منطقه، روستا 
و غیـره( بـا اسـتفاده از خصوصیـات مختلـف بـا توجـه 
بـه اهمیـت داده شـده بـه هـر یـک از عوامـل تأثیرگذار 

است.
بدیـن منظـور بـرای هرکـدام از سـایت های الـف، ب و 
ج پیشـنهادی بـه ترتیب و به صـورت جداگانـه، جداول 
9، 10 و 11 بـا سـتون های خصوصیـات مربوطه شـامل 
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 (1397، گاننگارند)مأخذ: جمهوری اسالمی شخصات کلی سایت ب واقع در بلوار : م5جدول 
 بتصویر هوایی سایت 

 
 بسایت  هایشاخصه

 مسجد مقدس جمکران به تیسا بودن کینزد
 حاشیه بودن سایت و عدم دسترسی مناسب

 کشاورزی و بایر یهانیزم با تیسا مجاورت
 مترمربع( 3۵،798) تیسا مساحت

 دوبرادرانر و ضخ یهاکوهسایت به  اندازچشم
 مسکونیی هاکاربریسایت با  جواریهم

 (1397، گاننگارند مأخذ:) ریبلوار الغدج واقع در  شخصات کلی سایت: م6جدول 
 تصویر هوایی سایت ج

 
 سایت ج هایشاخصه

 مجاورت سایت با بوستان علوی
 سایت از بلوار الغدیر دسترسی مناسب

 کشاورزی و بایر یهانیزم با تیسا مجاورت
 مترمربع( 73،۲9۰) تیسامناسب  مساحت
 شهرک مهدیهسایت با  جواریهم

جدول 5: مشخصات کلی سايت ب واقع در بلوار جمهوری اسالمی )مأخذ: نگارندگان، 1397(
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نقـاط قـوت و ضعـف و فرصت هـا و تهدیدهـا و با توجه 
بـه جنبه هـای مختلـف بصـری، ادراکـی، اجتماعـی و 

عملکـردی تنظیـم و تجزیه وتحلیل شـده اسـت.
AHP 2. فرآيند تحلیل سلسله مراتبی

الـف- سـاخت سلسـله مراتبـی: در ایـن مرحلـه 
تصمیم گیـری  از  هـدف  و  می شـود  تعریـف  مسـئله 
عناصـر  و  عوامـل  از  مراتبـی  سلسـله  به صـورت 
تشـکیل دهنده تصمیم ترسـیم می شـود. فرآیند تحلیل 
سلسـله مراتبـی، نیازمنـد شکسـتن مسـئله تصمیـم با 
چندیـن شـاخص بـه سلسـله مراتبی از سـطوح اسـت. 

بدیـن منظـور از درخـت تصمیم اسـتفاده می شـود که 
از چهـار سـطح تشکیل شـده اسـت: سـطح اول شـامل 
دوم  سـطح  در  اسـت.  تصمیم گیـری  از  کلـی  هـدف 
معیارهـای کلـی قرار دارنـد که تصمیم گیری بر اسـاس 
آن هـا صورت می گیرد. در سـطح سـوم زیرمعیارها قرار 
می گیرنـد و در آخریـن سـطح نیـز گزینه هـای تصمیم 
کـه در اینجـا شـاخص های ارزیابی مجتمع گردشـگری 
 3 شـکل  می شـوند.  مطـرح  هسـتند،  قـم  شـهر  در 
اولویت بنـدی  مراتبـی  سلسـله  سـاختار  نشـان دهنده 
شـاخص های ارزیابـی مجتمع گردشـگری در شـهر قم 
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الف، ب و ج پیشنهادی مجتمع  یهایتساهای حوزه مداخله موقعیت، محدوده و کاربری -7جدول 
 (1397، گان)مأخذ: نگارند گردشگری سالمت در شهر قم

 
 SOWT راهبردی الگوی .1

 هایمقولهعوامل خارجی در قالب  دهیسازمانبرای  مورداستفاده هایروشیکی از  SOWTالگوی 
عوامل  لیوتحلهیتجز. این روش برای هاستضعفو  هاقوتو تهدیدها و عوامل داخلی، اعم از  هافرصت

تأثیرگذار و فراروی یک سیستم )شهر، منطقه، روستا و غیره( با استفاده از خصوصیات مختلف با توجه به 
 .استبه هر یک از عوامل تأثیرگذار  شدهدادهاهمیت 

، 9 ولاجد ،جداگانه صورتبهترتیب و به الف، ب و ج پیشنهادی  هایسایتاز  هرکدامبرای بدین منظور 
با توجه به و و تهدیدها  هافرصتمربوطه شامل نقاط قوت و ضعف و  خصوصیات یهاستونبا  11و  1۰

 شده است. وتحلیلتجزیهم و یتنظ مختلف بصری، ادراکی، اجتماعی و عملکردی هایجنبه

جدول 7- موقعیت، محدوده و کاربری های حوزه مداخله سايت های الف، ب و ج پیشنهادی مجتمع 
گردشگری سالمت در شهر قم )مأخذ: نگارندگان، 1397(
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ست. ا

 ب- وزن دهـی بـه معیارهـا )مقايسـه زوجـی 
معیارهـا(: در ایـن مرحله تمـام معیارهـا و زیرمعیارها 
نسـبت بـه هـم سـنجیده می شـود تـا وزن نهایـی هـر 
شـود.  مشـخص  زیرمعیارهـا  یـا  و  معیارهـا  از  یـک 
و  معیارهـا  بیـن  را  مقایسـه هایی  کـه  ترتیـب  بدیـن 
زیرمعیارهـای تصمیم گیـری انجـام داده تـا امتیاز آن ها 
)ضریـب اهمیـت( نسـبت بـه یکدیگر تعیین  شـود. این 
مقایسـه ها بـر اسـاس جـدول نـه کمیتـی ال سـاعتی 

)جـدول 8( انجـام می شـود.
ج- وزن نهايـی گزينه هـا: از تلفیق ضرایـب اهمیت 
هـر معیـار یـا زیر معیـار و هر گزینـه به ازای هـر معیار 
یـا زیـر معیـار، امتیاز نهایی هـر یـک از گزینه ها تعیین 

می شـود.  
بحث و نتیجه گیری

SOWT 1. الگوی راهبردی
بـا توجه به اینکه در حالت بررسـی قیاسـی اسـتفاده از 

الگـوی SOWT، بایسـتی قوت هـا و فرصت هـا در حد 
بیشـینه و ضعف هـا و تهدیدهـا در حـد کمینه باشـند، 
مشـاهده می شـود کـه سـایت الـف در مقایسـه بـا دو 
سـایت دیگـر دارای بیشـترین نقـاط قـوت و فرصت هـا 
و کمتریـن نقـاط ضعـف و تهدیدهـا اسـت. لـذا بـرای 
قـم،  احـداث مجتمـع گردشـگری سـالمت در شـهر 
سـایت الـف واقـع در بلوار زائـر به عنوان بهترین سـایت 

معرفـی می گـردد. 
 12 حـدوداً  مناسـب  مسـاحت  بـا  موردنظـر  سـایت 
هکتـاری واقـع در ابتـدای بلـوار زائـر و به نوعـی ورودی 
لحـاظ  بـه  کاشـان(  و  تهـران  سـمت  )از  قـم  اصلـی 
دسترسـی بـه جهـت هم جـواری بـا آزادراه امیرکبیـر و 
بزرگـراه امـام علی )کمربنـدی قم( و مونوریـل قم برای 
زائریـن و گردشـگران بسـیار مطلوب بوده کـه به راحتی 
حضـرت  مطهـر  حـرم  و  شـهر  مرکـز  بـه  می تواننـد 
معصومـه )س( دسترسـی داشـته باشـند. نزدیکـی این 
سـایت بـه مراکز مهـم شـهری از قبیل اسـتانداری قم، 

شکل 3 - ساخت سلسله مراتبی اولويت بندی شاخص های ارزيابی مجتمع گردشگری در شهر قم
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 AHP یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ .2
 صورتبه یریگمیتصمو هدف از  شودیم فیتعر مسئلهمرحله  نیا در: یساخت سلسله مراتب -الف

 ازمندین ،یسلسله مراتب لیتحل ندیآ. فرشودیم میترس میتصم دهندهلیتشک از عوامل و عناصر یسلسله مراتب
 میمنظور از درخت تصم نیاز سطوح است. بد یسلسله مراتب به شاخص نیبا چند میتصم مسئلهشکستن 
. در است یریگمیتصماز  ی: سطح اول شامل هدف کلاست شدهلیتشککه از چهار سطح  شودیماستفاده 

. در سطح سوم ردیگیمصورت  هاآنبر اساس  یریگمیتصم قرار دارند که یکل یارهایسطح دوم مع
مجتمع  یابیارز یهاشاخص نجایکه در ا میتصم یهانهیگز زیسطح ن نیو در آخر رندیگیمقرار  ارهایرمعیز

 یبندتیاولو یساختار سلسله مراتب دهندهنشان 3. شکل شوندیمدر شهر قم هستند، مطرح  یگردشگر
 .استدر شهر قم  یمجتمع گردشگر یابیارز یهاشاخص

نسبت  و زیرمعیارها تمام معیارهامرحله  نیا در: وزن دهی به معیارها )مقایسه زوجی معیارها( -ب
مشخص شود. بدین ترتیب که  و یا زیرمعیارها تا وزن نهایی هر یک از معیارها شودیمبه هم سنجیده 

نسبت  )ضریب اهمیت( هاآنامتیاز  تاانجام داده  یریگمیتصمرا بین معیارها و زیرمعیارهای  ییهاسهیمقا
 .شودیم( انجام 8)جدول  ال ساعتی بر اساس جدول نه کمیتی هاسهیمقا. این شودبه یکدیگر تعیین 

 (14، ص 1384قدسی پور،  )مأخذ: ریبلوار الغدشخصات کلی سایت ج واقع در : م8جدول 

 مقدار عددی ترجیحات )امتیاز(
 Extremely preferred 9 (ترمطلوب مرجح )کامالً کامالً

 Very strongly preferred 7 (یقو یخیلمطلوبیت ترجیح خیلی قوی )
 Strongly preferred ۵ (یقومطلوبیت ترجیح قوی )

 Moderately preferred 3 (ترمطلوب ی)کم کمی مرجح
 Equally preferred 1 (مطلوبیت یکسان) ترجیح یکسان

 Intermediate values ۲،4،۶،8 فوق ترجیحات بین فواصل
و هر گزینه به ازای هر معیار  اریمع ریز: از تلفیق ضرایب اهمیت هر معیار یا هانهیگزوزن نهایی  -ج
. شودیمتعیین  هانهیگز، امتیاز نهایی هر یک از اریمع ریزیا 

 در شهر قم یمجتمع گردشگر یابیارز یهاشاخص یبندتیاولو یساخت سلسله مراتب - 3شکل 

جدول 8: مشخصات کلی سايت ج واقع در بلوار الغدير )مأخذ: قدسی پور، 1384، ص 14(
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نمایشـگاه دائمی اسـتان قـم و تاالر مرکزی شـهر و... و 
نیـز هم جـواری با بوسـتان های معلم، مهـدی، ریحانه و 
بادیـان بـرای گردشـگران و زائریـن از مطلوبیت خاصی 
برخوردار اسـت. هم جواری سـایت با مجتمع مسـکونی 
فرهنگیـان و همچنین قرارگیـری چندین مرکز درمانی 
در حـوزه مداخلـه سـایت از ویژگی هـا و شـاخصه های 

بـارز سـایت به شـمار مـی رود. 
AHP 2. فرآيند تحلیل سلسله مراتبی

در  مؤثـر  و  اصلـی  معیارهـای  تعییـن  بـه  توجـه  بـا 

مکان یابـی مجتمـع گردشـگری سـالمت در شـهر قـم 
و ایجـاد سـاختار سلسـله مراتبـی، جهـت وزن دهـی 
نظـرات  از  بهره گیـری  بـا  مراتبـی،  سلسـله  فرآینـد 
 ،SOWT خبـرگان و نیز یافته هـای پژوهش از الگـوی
بـر اسـاس جـدول نـه کمیتـی، ابتـدا معیارهـا باهـم 
مقایسـه و وزن دهـی شـدند. سـپس زیرمعیارهـای هر 
معیـار بـا یکدیگـر مقایسـه شـده و وزن هـر یـک از 
آن هـا بـه دسـت آمـد. به منظور ایجاد سـاختار سلسـله 
مراتبـی و همچنیـن مقایسـه های زوجـی و ماتریـس 

جدول 9- جدول SOWT سايت الف واقع در بلوار زائر )مأخذ: نگارندگان، 1397(
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استفاده شـده  اکسـپرت چویـس  نرم افـزار  از  ارزیابـی، 
اسـت. اولویت بنـدی معیارهـا و زیرمعیارهـا بـا توجه به 
ضرایـب کسب شـده در نرم افـزار محاسـباتی اکسـپرت 
در  گردشـگری  مجتمـع  مکان یابـی  بـرای  چویـس، 
جـدول 12 نشـان داده شـده اسـت. در نمـودار 1 کردار 
میلـه ای، از خروجـی نرم افـزار نمایش داده شـده اسـت. 
نـرخ سـازگاري )Inconsistency Ratio( از طریـق 
نرم افـزار برابـر بـا 0/0 به دسـت آمده اسـت. بـا توجه به 

وزن دهـی در AHP در صورتـی ایـن نرخ موردپذیرش 
قـرار خواهـد گرفت که میـزان آن کوچک تر یا مسـاوي 

باشـد. با 0/1 
ایـن  نهایـی  )رتبه بنـدی(  اولویت بنـدی  نمـودار 2  در 
پژوهـش بـر اسـاس انتخـاب سـایت بهینـه مجتمـع 
گردشـگری سـالمت در شـهر قـم، همـراه بـا امتیـازي 
که نسـبت بـه هم بر اسـاس شـاخص های تعیین شـده 
گرفته انـد، بـا اسـتفاده از روش AHP ارائـه گردیـده 

جدول 10- جدول SOWT سايت ب واقع در بلوار جمهوری اسالمی )مأخذ: نگارندگان، 1397(
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جدول 11- جدول SOWT سايت ج واقع در بلوار الغدير )مأخذ: نگارندگان، 1397(
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 رشیموردپذنرخ  نیا یدر صورتAHPدر یبه وزن ده با توجه. است آمدهدستبه ۰/۰با  برابر افزارنرم
 باشد. 1/۰مساوی با  ای ترکوچکآن  زانیقرار خواهد گرفت که م

در شهر قم  مجتمع گردشگری سالمت یابیمکانی ارهایرمعیو ز ارهایمع یبندتیاولو -12جدول   
 (1397گان، )مأخذ: نگارند

 
بهینه مجتمع گردشگری سایت انتخاب  بر اساسپژوهش  نیا یینها (یبندرتبه) یبندتیاولو ۲نمودار ر د

با استفاده  ،اندگرفته شدهنییتع یهاشاخص بر اساسکه نسبت به هم  ازییهمراه با امتسالمت در شهر قم، 
 .(است ۰1/۰ برابر با )نرخ سازگاری است دهیارائه گرد AHP روشاز 
 
 
 
 
 

 یبندتیاولو
 و هاشاخص

 یابیمکانمعیارهای 
ی گردشگر مجتمع

 در شهر قم

 وزن زیر معیارها وزن معیارها

 286/0 سازگاری
 191/۰ یو خدمات شهر هایکاربر ریبا سا یسازگار

 ۰9۵/۰ یهوا و صوت یهایاز آلودگ یدور

 571/0 مطلوبیت
 1۲7/۰ یارتباط یهابه شبکه یدسترس

 381/۰ یگردشگر یهابه جاذبه یکینزد
 ۰۶3/۰ یعیاز مخاطرات طب یریپذبیبودن آس نییپا

 ۰9۵/۰ نیوسعت زم 143/0 ظرفیت
 ۰48/۰ تیتراکم جمع

ی مجتمع گردشگری سالمت ابیمکانمؤثر  یارهایاز مع کیهری الهیمکردار  - 1 نمودار
 (1397)مأخذ: تحلیل و استخراج نگارندگان،  سیاکسپرت چو افزارنرمدر 

 سیاکسپرت چو افزارنرمدر ی مجتمع گردشگری سالمت ابیمکانی هانهیگزوزن )امتیاز( نهایی  - 2 نمودار
 (1397)مأخذ: تحلیل و استخراج نگارندگان، 

  جدول 12- اولويت بندی معیارها و زيرمعیارهای مکان يابی مجتمع گردشگری سالمت در شهر قم 
)مأخذ: نگارندگان، 1397(
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345 اسـت )نـرخ سـازگاری برابـر بـا 0/01 اسـت(.
بـر اسـاس امتیـاز نهایـی در نمـودار 2 )سـایت الـف: 
0/488- سایت ب: 0/172- سایت ج: 0/340( مشاهده 
می شـود، سـایت الـف در مقایسـه بـا دو سـایت ب و 
ج دارای بیشـترین امتیـاز اسـت. بدیـن ترتیـب سـایت 
الـف واقـع در بلـوار زائر به عنوان سـایت بهینـه انتخاب 
می گـردد و سـایت های ج و ب در رتبه هـای بعدی قرار 

می گیرنـد.
نتیجه گیری و جمع بندی

کـه  بهینـه  مـکان  کـردن  پیـدا  مکان یابـی  از  هـدف 
سـازگار بـا معیارهای تعریف شـده باشـد اسـت. انتخاب 
مناسـب ترین مـکان بـرای احـداث مجتمع گردشـگری 
سـالمت دارای مزایایی اسـت که شـامل، بهبود کارکرد، 
زیبایی شـناختی  بـرای گردشـگران،  آسـایش بیش تـر 
کاهـش  و  کم تـر  محیطـی  منفـی  تأثیـرات  بیش تـر، 

هزینه هـای سـاخت و نگهـداری می باشـند.

بـرای یافتـن مکان مناسـب بـرای احـداث مجتمع های 
در  مؤثـر  معیارهـای  گردشـگری سـالمت، شناسـایی 
انتخـاب و نیـز میـزان تأثیـر هر یـک از این شـاخص ها 
امـری مهم اسـت. برای ایـن منظور از الگـوی راهبردی 
SOWT و فرآینـد تحلیل سلسـله مراتبـی AHP که 
روشـی منعطـف، سـاده و قوی بـرای تصمیم گیـری در 
امـر برنامه ریـزی راهبـردی بـوده، استفاده شـده اسـت. 
بررسـی ها انجام شـده و مطالعـه موردی نشـان می دهد 
 ،AHP کـه اسـتفاده از فرآینـد تحلیل سلسـله مراتبی
سـالمت  گردشـگری  مجتمع هـای  مکان یابـی  بـرای 
بسـیار کارا و مفیـد اسـت و همچنیـن می تـوان ایـن 
مـدل را در مـوارد مشـابه ازجملـه هتـل بیمارسـتان، 

دهکده هـای سـالمت و... نیـز بـه کار بـرد.
بـا توجـه بـه این الگـو جهـت مکان یابی بهینـه مجتمع 
گردشـگری سـالمت در شـهر قـم، بیـن سـه سـایت 
انتخاب شـده شـامل سـایت بلـوار زائـر )الـف(، سـایت 

نمودار 1 - کردار میله ای هريک از معیارهای مؤثر مکان يابی مجتمع گردشگری سالمت در نرم افزار اکسپرت چويس 
)مأخذ: تحلیل و استخراج نگارندگان، 1397(

نمودار 2 - وزن )امتیاز( نهايی گزينه های مکان يابی مجتمع گردشگری سالمت در نرم افزار اکسپرت 
چويس )مأخذ: تحلیل و استخراج نگارندگان، 1397(
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بلوار جمهوری اسـالمی )ب( و سـایت بلـوار الغدیر )ج(، 
بـا لحـاظ شـاخص ها، معیارهـا و زیرمعیارهـای مربوطه 
و همچنیـن کمینـه بـودن نقـاط ضعف هـا و تهدیدهـا 
و بیشـینه بـودن نقـاط قـوت و فرصت هـا، سـایت الـف 
به عنـوان بهتریـن سـایت انتخـاب گردید و سـایت های 
سـوم  و  دوم  اولویت هـای  در  ترتیـب  بـه  )ب(  و  )ج( 
قـرار گرفتنـد. بـا توجه بـه موقعیـت قرارگیری سـایت 
الـف در ورودی اصلـی قـم )از سـمت تهران و کاشـان( 
و هم جـواری بـا آزادراه امیرکبیـر و بزرگـراه امـام علـی 
)کمربنـدی قـم( می تـوان دریافـت کـه ایـن سـایت در 
مقایسـه بـا دو سـایت دیگـر، دارای موقعیـت بهتـری 
اسـت و نیـز بـا توجـه بـه همیـن موقعیـت مناسـب 
قرارگیـری و مسـاحت مناسـب ایـن سـایت، می تـوان 
اذعـان نمـود کـه ایـن مجتمـع گردشـگری سـالمت 
گردشـگری،  درمانـی-  خدمـات  ازلحـاظ  می توانـد 
پاسـخگوی نیازهـای تمامـی گردشـگران در ایـن حوزه 
باشـد. ازآنجاکـه تاکنـون شـمار اندکـی از مجتمع های 
گردشـگری سـالمت در ایران طراحی و اجراشـده است، 
در  این چنیـن مجتمـع گردشـگری  احـداث  بـه  نیـاز 
کالن شـهر قـم با توجه بـه خیل عظیم زائریـن از داخل 
و کشـورهای همسـایه بیش ازپیـش احسـاس می شـود.
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نمودار 3 نشان دهنده مقايسه ای گزينه ها با هر يک از معیارهای اصلی است. اين نمودار نشان می دهد که چگونه گزينه ها 
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 ضمایم

 یابیمکان یارهایمع ازنظرانتخابی  یهانهیگزوزن )امتیاز( نهایی  -13جدول 
 (1397، و استخراج نگارندگان لیتحل)مأخذ: مجتمع گردشگری سالمت در شهر قم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یالهیمنمودار  معیارها

 سازگاری

 

 مطلوبیت

 

 

 ظرفیت

 

 
 

جدول 13- وزن )امتیاز( نهايی گزينه های انتخابی ازنظر معیارهای مکان يابی

ضمايم
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 یابیمکان یارهایمعزیر  ازنظرانتخابی  یهانهیگزوزن )امتیاز( نهایی  -14جدول 
 (1397، و استخراج نگارندگان لیتحل)مأخذ: مجتمع گردشگری سالمت در شهر قم 

 
 
 

 یالهیمنمودار  زیر معیارها
با  یسازگار

 هایکاربر ریسا
و خدمات 

  یشهر

از  یدور
 یهایآلودگ

  یهوا و صوت

به  یدسترس
 یهاشبکه

  یارتباط
به  یکینزد

 یهاجاذبه
  یگردشگر

بودن  نییپا
از  یریپذبیآس

مخاطرات 
  یعیطب

 نیوسعت زم
 

 تیتراکم جمع
 

جدول 14- وزن )امتیاز( نهايی گزينه های انتخابی ازنظر زير معیارهای مکان يابی
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